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Cito-toetsen op
schoolniveau
Wij zijn druk bezig met de analyse
van onze cito-toetsen op
schoolniveau. Wij merken dat de
algemene schoolresultaten lager zijn
dan normaal.

Jonkvrouwen, ridders, schildknapen en nog
veel meer
Donderdag was het grasveld voor de school op
de Bosgouw omgetoverd tot een ware
binnenplaats van een Middeleeuws Kasteel.
Hoefijzerwerpen, ringsteken te paard, zwaard
behendigheidsoefeningen, touwtrekken en nog
veel meer. Allemaal mede mogelijk gemaakt
door de inzet van een grote groep ouders en
leerlingen van groep 8 die de workshops en de
kinderen uit de groepen 3 t/m 6 begeleidden.
Hartelijk bedankt voor jullie inzet.

Voor spelling zien wij dat de nieuwe
methode ons meer mogelijkheden
biedt dan de oude methode. Wij
verwachten dat dit zijn vruchten zal
afwerpen in juni.
Voor rekenen zijn we nog echt aan
het zoeken. Zijn het de type
sommetjes in de nieuwe cito toets?
Moeten we meer tijd aan
automatiseren/oefenen besteden?
Ook kijken we naar onze manier van
lesgeven en de samenstelling van
onze groepen.

In de middag een riddertoernooi met echte
paarden en ridders waarbij de kinderen kleur
moesten bekennen. Rood voor Rode Roderick of
wit voor Witte Wilhelm of toch mi-parti voor
beide heren. Voor de middag konden ook de
leerlingen van de andere groepen aansluiten.

20 maart
Studiemiddag
Leerlingen vrij
14 t/m 17 april
Paasvrij
18 en 19 april
Centrale
Eindtoets Toets
IEP

Schoolvoetbal
Let goed op de speeldata voor de woensdagen
want deze kunnen nog wel eens veranderen
vanwege weersomstandigheden!
Woensdag 15 maart spelen de meisjes van groep
7/8.

21 april
Koningsspelen
Groepen
1 t/m 4

Schoolfruit
1. komkommer
2. appel
3. peer

24 t/m 28 april
meivakantie

Nieuwe Vier X Wijzer thema’s
De groepen gaan weer starten met nieuwe WO
thema’s. Centrale thema: In de lucht en daar
boven.
De groepen 1/2 en 5/6 duiken in de wereld van
de vogels.
De groepen 3/4 en 7/8 verkennen de ruimte met
de sterren en de planeten.
De Neo groepen wijken af met het thema Kunst.
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